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Maše v prihodnjem tednu
24. NEDELJA MED LETOM, 15.9.   
7.00: živi in + farani
9.00: + starši SREBOT (Gabrno) in sorodniki
10.30: v zahvalo Sveti Trojici in Materi Božji
PONEDELJEK, 16.9., sv. Kornelij, pap., in Ciprijan, šk., muč.
7:30: + Majda HRASTNIK in Ivan
           + Marija TERŠEK
TOREK, 17.9., sv. Robert Bellarmino., škof., c. uč.
19.00: + Vinko KRAŠOVC, 8. dan (Leskovca)
            + Olga KRAJNC

SREDA, 18.9., sv. Jožef Kupertinski., duh., red.; 
celodnevno  češčenje Najsvetejšega

7.30: + rodbina ULAGA
19.00: + Ivana RAMŠAK., 1. obl.
           + Adalbert OJSTERŠEK
po večerni maši nadaljevanje  češčenja Najsvetejšega
ČETRTEK, 19.9., sv. Januarij, škof, mučenec
7.30: v čast Svetemu Duhu za zdravo pamet, primerno
           spoznanje in ravnanje
19.00: zaključek dvodn. češč. Najsvetejšega 
         + Konrad KAVZER, Rudolf in Amalija DEŽELAK
             + Karolina REZEC

PETEK, 20.9., sv. Andrej Kim Tae-gon in dr. kor.  muč.
7.30: + starši ROZMAN in nečak Boštjan
19.00: + Tilka ŠKORJA
           + Justina ŠKORJA

SOBOTA, 21.9., sv. Matej, apostol, evang.  kvatre
19.00: + Božo BALOH in Stane OROŽ
            + Bogu in Materi Božji v zahvalo za uslišano prošnjo

25. NED. MED LETOM, 22.9., Slomškova nedelja
7.00 + Ferdinand KRSNIK
9.00: + Terezija KLEPEJ
10.30 + BIRMA: birmanci, starši in botri
           živi in + farani

V dekaniji Laško začenjamo s  
češčenjem Najsvetejšega 

Razpored češčenja Najsvetejšega, kot ga navaja le-
topis Cerkve na Slovenskem:
18. september in 19. september: Laško,
20. september: Sv. Lenart nad Laškim,
21. september: Sv. Rupert nad Laškim,
22. september: Jurklošter,
23. september: Sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah,
24. september: Sv. Jedert nad Laškim,
25. september: Sv. Miklavž nad Laškim,
26. september: Marija Širje,
27. september: Loka pri Zidanem Mostu,
28. september: Dol pri Hrastniku,
29. september in 30. september: Hrastnik,
1. oktober in 2. oktober: Trbovlje - Sveti Martin,
3. oktober: Trbovlje - Sv. Marija.

V Laškem bomo Najsvetejše izpostavili v sredo, 
18. septembra, po jutranji maši, in tako skozi oba 
dneva dali t.i. “stražo”, kot je to v nočeh s prve so-
bote na nedeljo. S tem bo zagotovljeno, da bomo 
zmogli vseskozi moliti pred Najsvetejšim. Seznam 
bo na oltarju Antonove kapele, zato vas naprošam, 
da se tisti, ki veste kdaj boste lahko prišli, zapišete, 
če še tisto uro ni nikogar na seznamu. Hvala vam, 
da ste se pripravljeni zapisati na seznam, ki nam 
zagotavlja, da v vseh urah dneva in noči ni nobe-
nega trenutka, ko bi bilo svetišče brez molivca ali 
skupine. Žrtev bedenja nagrajuje Gospod še prav 
posebej z vsem, kar vsak izmed nas osebno čuti kot 
moč in voljo po vztrajanju. Na ta način se poveže-
mo v neprekinjeno verigo molitve skozi oba dneva. 
Vzemimo si čas za slavljenje in češčenje Gospoda 
v Najsvetejšem zakramentu. Sveta evharistija nam-
reč ponavzočuje in dela žive Jezusove besede: “Ne 
bom vas pustil sirot ...” (Jn 14,18) “Jaz bom z vami 
vse dni, do konca sveta.” (Mt 28,20) 

Glejte 
Jagnje Božje, 
ki odjemelje 
grehe sveta!



Devetdnevnica pred prejemom 
zakramenta svete birme

Skupina mladih kristjanov naše župnije je v preteklih 
letih poglabljala vero in svoje znanje o verskem nau-
ku. Naslednji teden jih čaka potrditev v veri in milosti, 
ki so jih prejeli že ob krstu. Poleg milosti bodo prejeli 
tudi darove Svetega Duha: dar modrosti, dar umnosti, 
dar sveta, dar moči, dar vednosti, dar pobožnosti in dar 
strahu Božjega. 
Dar modrosti nas napolnjuje z veseljem do stvarstva 
in njegovega Stvarnika: Boga. 
Dar umnosti nam daje stvari razumeti poglobljeno, 
kot jih razume Bog. Pomaga nam, da ne ostanemo na 
površini, ampak skušamo priti stvarem do jedra. 
Dar sveta je tisti, ki nam hoče pomagati, da bi odkrili 
pravo pot, da bi spoznali, kakšen je načrt, ki ga ima 
Bog z nami.
Dar moči je dar poguma, vztrajnosti, odločnosti. 
Dar vednosti je poseben dar, ki nam pomaga, da preko 
stvarstva sprejmemo veličino in ljubezen Boga ter nje-
govo tesno povezanost z vsakim ustvarjenim bitjem. 
Dar pobožnosti je dar, ki nam pomaga razumeti, da 
je Bog naš Oče, ki nas ljubi, daje moč, mir in vesel-
je. Z njegovo pomočjo postane še tako težko življenje, 
znosno in vredno.
Dar strahu Božjega nas spomni, kako majhni smo 
pred Bogom in kako velika je moč njegove ljubezni. 
Bog je dober, je pa tudi močan in mogočen.
Darovi jim bodo v pomoč, da bodo lahko tudi v odras-
losti živeli po Jezusovem nauku. Darove zmoremo 
razumeti in jih živeti, ko vstopimo v zrelo dobo, ko 
zapuščamo otroštvo, pri tem pa jim bodo lahko v veli-
ko oporo botri, njihovi duhovni vodje. Leta, ki so pred 
mladimi, so najbolj odločilna za to, kakšni bodo, ko 
odrastejo, saj se ravno v tem času postavljajo temelji 
njihovega značaja in osebnosti. 
Devet dni pred birmo se birmanci še posebej poglobijo 
v razmišljanje, kaj jim pomeni življenje v Jezusovem 

Duhu? Devet dni pred birmo je morda najpomembnejši 
del priprav na sv. birmo. Z molitvijo in klicem Svetega 
Duha prižigajo notranjo luč, ki razsvetljuje srce. Naj bo 
molitev taka, da bodo mladi začutili sprejetost, pripad-
nost in možnost, da so to, kar so. 
Na vsako praznovanje se je priporočljivo dobro pripra-
viti. Devetdnevnica je posebna priprava, je molitev, ki 
jo zaznamuje posebna prošnja. To ni le dnevna moli-
tev, ampak gre za okrepljeno, srčno in ponavljajočo se 
prošnjo molitev. Je molitev kot hrepenenje in želja po 
Bogu, po njegovi ljubezni, miru in veselju. 
Birma ni nekaj, je Nekdo, piše Alojzij Cvikl, mariborski 
nadškof metropolit. Je Sv. Duh, ki lahko napolni naša 
srca, je Ljubezen, ki da pečat življenju, da je sposobno 
to ljubezen živeti, je pogum, ki žene naprej, je moč, da 
lahko dar vere živimo v svetu, ki ima drugačne vredno-
te in cilje. (TT)

--------------------------------------------------------------
»Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi Jezus 
krščen ter je molil, se je odprlo nebo. Sv. Duh je prišel 
nadenj v telesni podobi kakor golob in zaslišal se je glas 
iz neba: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam vesel-
je.« (Lk3, 21-22)
…mineva leto, odkar je najin zadnji otrok prejel zak-
rament sv. birme in postal odrasel kristjan. Spomini na 
prejeto milost še vedno ostajajo močno živi in odslika-
vajo delce trenutkov, kot je izbira botra, ki naj bi bil zg-
led v veri, dogovori med starši glede krašenja cerkve, 
urejanja okolice, organizacije šopkov, in milijone drob-
nih podrobnosti. Ko se oziram nazaj, se zavedam, da 
nas je povezanost in pripravljenost za sodelovanje ovila 
z nevidno nitjo predanosti skupnemu cilju – pripraviti 
našim otrokom prijeten in doživet prihod Sv. Duha. Pri 
pripravah so sodelovali tudi birmanci sami in s svoji-
mi rokami in idejami polnili in ustvarjali ozračje živega 
občestva, kar je bilo nalezljivo za vse okrog nas.
Za vsakega od najinih otrok sem vesela, da jih pri izbiri 
botrov ni vodila materialna vsebina darila, ampak  bot-
rova osebnost, z mislijo in zavedanjem, da bodo poleg 

naju imeli še enega zaupnika, učitelja in tretjega starša, 
ki bo s svojimi nasveti in izkušnjami vplival na njiho-
vo nadaljnjo pot. Kot je škof birmance in birmanke 
mazilil s sveto krizmo, me je kot mamo prevzemal 
občutek varnosti, saj so birmanci drug za drugim pre-
jemali Božjo milost in darove Sv. Duha – modrost, 
razumnost, dar sveta, dar moči, dar vednosti, dar po-
božnosti in dar strahu Božjega. V sebi sem čutila, da 
jim bo s prejetimi darovi Sv. Duha dana možnost, da 
najdejo veselje, notranji mir in svobodo, s čimer pa 
se bo poglobila njihova notranja vera in osvetlila pot 
za Jezusom. V zraku je bilo zaznati, da bodo njihovi 
vsakdanji strahovi premagani s Kristusovo lučjo, srca 
pa napolnjena z ljubeznijo, potrpežljivostjo, blagos-
tjo, dobrotljivostjo, zvestobo, krotkostjo in samoobv-
ladanjem. Jezusova svetloba jim je v danem trenutku 
vlila moč vere, upanja in zaupanja, da je v vseh trenut-
kih z njimi On, ki je Pot, Resnica in Življenje. 
Ob takšnem razmišljanju si vedno znova želim, da bi 
ta občutja in trenutki trajali večno, hkrati pa se globo-
ko v sebi močno zavedam, da je za dobljeno milost 
potrebna vztrajna hoja za Njim in res dober zgled v 
veri, kar pa mladi v vsej svoji evforiji in navalu hor-
monov hitro pozabijo in potisnejo v skrite kotičke 
svojih src… tu pa smo nato zopet mi – starši, da jih 
pocukamo za rokav in potegnemo na zemljo. (PT)

-------------------------------------------------------------
TUDI LETOS BO!

Stekle so priprave za dobrodelni srečelov. Dogodek, 
ki ga pripravljamo ob sv. birmi,  bo letos potekal že 
šestič. Začeli smo z zbiranjem dobitkov, ki jih bomo 
prevzemali vse do 20. 9. 2019. Vsak ima priložnost, 
da sodeluje pri delu z dobrim namenom na svoj 
način: ali prispeva dobitek ali kupi na dan dogodka 
srečko in tako prispeva k dobrodelnosti. Župnijska 
Karitas bo omogočila za dar treh evrov bogate do-
bitke. Želimo, da se ob tem tudi zabavate in širite 
dobro voljo ob sodelovanju v igri. Izkupiček je na-
menjen potrebam Karitas v naši župniji. /DC/


